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Του  Πρακτικού αριθ. 26/2021  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 679/2021 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού του υποέργου: 
«Εργασίες συντήρησης του κτιρίου ¨Πολυχώρου τέχνης και σκέψης¨ στην Π.Ε. Ξάνθης ιδιοκτησίας 
Π.Α.Μ.Θ.» του έργου: «Επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός κτιρίων της Π.Α.Μ.Θ.». 
 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., έγινε δια περιφοράς 
σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 10 
(Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 
3852/2010 (Α΄87), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/293417/4871/22-10-2021 έγγραφη πρόσκληση 
του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 
του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν: οι κ.κ.:1) Πέτροβιτς Δημήτριος Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής, 2) Πολίτης Αλέξιος Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) Ευφραιμίδης Νικόλαος 
Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 4) Παπαδόπουλος Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, 5) 
Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, 6) Μουλταζά Ταρκάν μέλος, 7) Εξακουστός Κωνσταντίνος 
αναπληρωματικό μέλος, 8) Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά αναπληρωματικό μέλος, 9) Ταπατζάς 
Εμμανουήλ μέλος, 10) Χατζηπέμου Χρήστος μέλος και 11) Γρανάς Αρχέλαος μέλος. 
       Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζερη Αγγελική. 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 679: Εισηγούμενη το δέκατο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η  Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π. 
Ε. Ξάνθης, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 277503/2944/8-10-2021 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής  τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
2. Το Π.Δ. 144/2010  «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.». 
3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την  αποκεντρωμένη 
διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 
4. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ26/Α/31.01.2013). 
5. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Φ.Ε.Κ. 147/Α /08.08.2016). 
6. Τον Ν. 4782/2021 (Α' 36) “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου 
των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας 
και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία“, ο οποίος τροποποίησε τον Ν. 
4412/2016. 
7. Τον Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ 
116/Α/18.06.2005) όπως αυτός ισχύει. 
8. Τον Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές 
ρυθμίσεις»,  αρ. 1 παρ. 2. 
9. Τον Ν. 4278/2014 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» (άρθρο 59 – Άρση περιορισμών 
συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε Δημόσια Έργα). 
10. Την με αριθμ. πρωτ. 125366/1855/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΨΤΘΥ7ΛΒ-Π16 και ΑΔΑΜ: 21REQ008844804) 
Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., με την οποία εντάχθηκε το υποέργο του θέματος στη ΣΑΕΠ 531, με 
προϋπολογισμό 150.000,00 € και Κ.Α.Ε. 2017ΕΠ53100000. 
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11. Τα τεύχη δημοπράτησης του υποέργου με τον  τίτλο του θέματος, που συντάχθηκαν και ελέγχθηκαν 
από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης και ειδικότερα: 
• τεχνική περιγραφή του αντικειμένου του υποέργου. 
• προϋπολογισμός, τιμολόγιο μελέτης, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ. 
και εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. πρωτ. 163935/1672/24-06-2021  Απόφαση της Δ.Τ.Ε. ΠΕ Ξάνθης. 
12. Την από 01-07-2021 εισήγηση της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης (που διαβιβάστηκε με το αρ. πρωτ. 
171418/1778/01.07.2021 έγγραφο) για την έγκριση: 

α.  του σχεδίου Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων 
έργων κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή 
β.  του σχεδίου Προκήρυξης για την δημοσιοποίηση στον Εθνικό Τύπο 
γ.  της Επιτροπής Διαγωνισμού 
στα πλαίσια του υποέργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ 
ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΗΣ» ΣΤΗΝ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Π.Α.Μ.Θ.» του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- 
ΘΡΑΚΗΣ» της ΣΑΕΠ 531 (ΚΑΕ 2017ΕΠ53100000), προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α. 

13. Την υπ’ αριθμ. 428/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: ΨΓΙΛ7ΛΒ-Μ2Ι), 
σύμφωνα με την οποία εγκρίνονται τα ανωτέρω σχέδια διακήρυξης και προκήρυξης και συγκροτείται η 
Επιτροπή Διαγωνισμού 
14. Την υπ’ αριθμ. 200636/2090/27.07.2021 Διακήρυξη, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 02-08-
2021 και φέρει τον αριθμό 21PROC009017860 
15. Τον ηλεκτρονικό φάκελο δημοπρασίας του έργου με α/α 182110 που δημιουργήθηκε στο σύστημα 
ΕΣΗΔΗΣ_PW 
16. Την υπ’ αριθμ. 259534/2754/23.09.2021 Πρόσκληση της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης προς τα μέλη της Επιτροπής 
Διαγωνισμού. 
17. Το από 07-10-2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο: 
 
Α. Διαπιστώθηκε η απαρτία της Ε.Δ. αφού ήταν παρόντα  και τα τρία (3) τακτικά μέλη της Επιτροπής. 
Β. Η Ε.Δ. αφού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά», ανάρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον σχετικό κατάλογο προσφερόντων, όπως αυτός παράχθηκε από το 
υποσύστημα με δικαίωμα πρόσβασης μόνο στους προσφέροντες και ο οποίος έχει ως εξής: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 19/08/2021 14:19:39 

2 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 29/09/2021 18:44:24 

3 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ- 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

30/09/2021 12:35:03 

 
Γ. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε εάν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτότυπες 
εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και εάν υποβλήθηκαν οι απαιτούμενες εγγυητικές ηλεκτρονικής έκδοσης, 
σύμφωνα με την παρ. 4.1 υποπ. γ (ii)  του άρθρου 4 της Διακήρυξης με ΑΔΑΜ 21PROC009017860.  
Δ. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής που υποβλήθηκαν από όλους 
τους προσφέροντες ήταν ηλεκτρονικής έκδοσης του ΤΜΕΔΕ. Εξ’ αυτών, οι εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής των οικονομικών φορέων ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ήταν οι απαιτούμενες σύμφωνα με την Διακήρυξη, αλλά η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής που κατατέθηκε από τον οικονομικό φορέα ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗ δεν ήταν η 
απαιτούμενη για τον παρόντα διαγωνισμό, καθώς απευθύνεται σε άλλη αναθέτουσα αρχή (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.), για άλλο έργο με διαφορετικά στοιχεία 
Διακήρυξης (τίτλος έργου, ημερομηνία διαγωνισμού, ισχύς εγγυητικής κλπ.).  
Ε. Με βάση τα ανωτέρω η προσφορά του οικονομικού φορέα ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ (με 
συστημικό αριθμό προσφοράς 216070), προτείνεται, σύμφωνα με παρ. 4.1 υποπ. γ (ii)  του άρθρου 4 της 
Διακήρυξης,  να απορριφθεί ως απαράδεκτη. 
Η αξιολόγηση των προσφορών της παρούσας διαδικασίας θα συνεχιστεί μετά την έκδοση απόφασης 
έγκρισης του παρόντος πρακτικού. 
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Και επειδή: 
η εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού είναι σύμφωνη με τη Διακήρυξη, δηλαδή εισηγείται την απόρριψη 
της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗ, εφόσον η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής του δεν ήταν η απαιτούμενη για τον παρόντα διαγωνισμό  
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία  

ΕΙΣΗΓΗΤΑΙ 
για το υποέργο με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ 
ΣΚΕΨΗΣ» ΣΤΗΝ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Π.Α.Μ.Θ.» του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ» της ΣΑΕΠ 531 
(ΚΑΕ 2017ΕΠ53100000). 
Α.  
την έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού και απόρριψη της οικονομικής προσφοράς 
του οικονομικού φορέα ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗ, εφόσον η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του δεν 
ήταν η απαιτούμενη για τον παρόντα διαγωνισμό, σύμφωνα με τη διακήρυξη του εν λόγω έργου.  
Β. 
την εξουσιοδότηση της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης να ενεργεί εκ μέρους της Οικονομικής Επιτροπής σε ό,τι αφορά 
στην έγγραφη ειδοποίηση των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 4 της Διακήρυξης 
του έργου για τη συνέχεια του διαγωνισμού. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει για το υποέργο με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ 
ΣΚΕΨΗΣ» ΣΤΗΝ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Π.Α.Μ.Θ.» του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ» της ΣΑΕΠ 531 
(ΚΑΕ 2017ΕΠ53100000): 
Α. το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού και απόρριψη της οικονομικής προσφοράς του 
οικονομικού φορέα ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗ, εφόσον η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του δεν ήταν η 
απαιτούμενη για τον παρόντα διαγωνισμό, σύμφωνα με τη διακήρυξη του εν λόγω έργου.  
Β. την εξουσιοδότηση της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης να ενεργεί εκ μέρους της Οικονομικής Επιτροπής σε ό,τι αφορά 
στην έγγραφη ειδοποίηση των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 4 της Διακήρυξης 
του έργου για τη συνέχεια του διαγωνισμού. 
 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  679/2021. 

 
                         
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                      
 
            ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

                                
                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
               
                ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                   ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
                  ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ                   
                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 

                   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΚΑΖΑΚΟΥ- ΒΡΟΥΖΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 
                   ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
                    ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                    ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
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